Møn, 16. februar 2016
Kære Karsten Kolle,
Jeg skriver til dig for at gøre opmærksom på en måske overset problematik ved Vordingborg Kommunes
udpegning af to områder på Nordmøn, som potentielle områder til placering af kæmpevindmøller.
I øjeblikket er jeg involveret i arbejdet med at etablerer Danmarks og Nordens første Dark Sky Community
og første Dark Sky Park på Møn og Nyord. Et arbejde som Vordingborg kommune også er involveret i og
bakker fuldt op om.
En af de grundlæggende ideer ved etablering af Dark Sky Community og Dark Sky Park er at bevare områder
hvor beboerne, men i høj grad også turister kan se og opleve den uforstyrrede naturlige nat. Altså et
område hvor lysforurening og påvirkning af menneskeskabte lyde er minimalt.
Især indenfor turisme ser Vordingborg Kommune et stort potentiale i Dark Sky-konceptet.
Hvis det kommer så vidt, at der opsættes kæmpevindmøller på Nordmøn, vil arbejdet med Dark Sky
Community og Dark Sky Park ikke være spildt, men kompromitteret.
Og hvorfor nu det?
Kæmpevindmøller udstyres med antikollisionslys, så fly kan undgå vindmøllerne. Antikollisionslyset vil med
deres placering ovenpå nacellen i lidt over 100 meter højde, være synlig fra det meste af Møn og Nyord.
Fordi antikollisionslysene blinker vil de drage nat-turistens opmærksomhed til sig og dermed mindske
oplevelsen af en uforstyrret nat.
Antikollisionslysene vil kunne ses fra store dele af Dark Sky Park området (statsejede områder). I høj grad
fra Ulvshale og Nyord og i mindre grad fra Høje Møn, hvor bakker og dale i et vist omfang vil skjule udsigten
til lysene. Dark Sky Community inkludere resten af Møn og Nyord, her vil antikollisionslysene være synlig fra
de fleste steder, inklusiv Vestmøn. Kun lokale topografiske forhold og beboelser tæt på skove vil skjule
antikollisionslysene blinken for de stjernesøgende øjne.
Støj af møllerne vil, specielt i nærområdet, bevirke at nattens stilhed vil blive erstattet af baggrundsstøj fra
vindmøllerne. Det er et velkendt fænomen at lyde om natten kan nå længere omkring end om dagen.
Området hvor man vil kunne høre vindmøllerne i nattens stilhed vil derfor være noget større end de 800 m
eller 1200 m som I har brugt som afstande til nærmeste naboer. Plus manglen på andre menneskeskabte
lyde i natten, altså stilhed, vil gøre at lydene fra vindmøllerne fremstår ekstra tydelige og påtrængende,
selvom at lydene på papiret skulle være svage.
Ved at opsætte kæmpevindmøller på Nordmøn vil den nat-turist der søger en uforstyrret naturoplevelse,
på grund af lydene og de blinkende antikollisionslys miste en vigtig del af naturoplevelsen, mødet med en
verden der er radikal anderledes og mere ærefrygtindgydende end den vi ser og oplever i dagslys.
Jeg håber, at du vil tage disse synspunkter med i den videre planlægning af placeringen af vindmøllerne.
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